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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  Menurut 

Creswell (dalam Alsa, 2004,h.30-35) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang bekerja dengan menggunakan statistik untuk menjawab 

pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk 

melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi 

variabel yang lain. Penelitian kuantitatif ini lebih menekankan kepada 

cara pikir yang lebih positivistik yang bertitik tolak dari fakta sosial 

yang ditarik dari realitas obyektif (Alsa, 2004,h.30-35). 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

Variabel bebas   : kematangan emosi 

Variabel tergantung  : penyesuaian diri 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Penyesuaian Diri 

Pengertian penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk 

menyelaraskan antara keadaan diri dengan tuntutan yang dihadapi di 

lingkungan sekitar. Data dari variabel ini diperoleh dari skala yang 

diungkap berdasarkan dari dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan 

penyesuaian sosial yang dibagi menjadi beberapa indikator dalam  

setiap aspeknya.  Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi tingkat penyesuaian, dan begitu juga sebaliknya. 

2. Kematangan Emosi 

Pengertian kematangan emosi adalah kemampuan individu 

untuk mengatur emosi yang diluapkan dengan baik saat individu 

mengalami tuntutan terhadap lingkungan. Data dari variabel ini 

diperoleh dari skala yang diungkap berdasarkan dari tiga ciri- ciri 

yaitu (a) penerimaan diri yang baik, (b) objektif terhadap orang lain, 

(c) mampu mengontrol emosi. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

maka semakin tinggi tingkat kematangan emosi, dan begitu juga 

sebaliknya. 
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D. Subyek Penelitian 

Danim (2007,h.52-56) mengatakan bahwa populasi adalah 

universum, universum itu dapat berupa orang, benda atau wilayah yang 

ingin diketahui oleh peneliti. Banyak penelitian sosial pada umumnya, 

jumlah populasi penelitian tidak hanya banyak, akan tetapi tersebar pada 

wilayah yang luas. Peneliti sosial harus menentukan populasi secara 

jelas, baik populasi wilayah maupun populasi subyek yang akan menjadi 

sumber data. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif 

Program Studi Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega 

Semarang, tingkat dua tahun ajaran 2016/2017 yang tinggal di asrama. 

Alasan memilih subjek mahasiswa tingkat dua dikarenakan mahasiswa 

satu dengan yang lain dirasa cukup lama berinteraksi dan berhubungan, 

dibandingkan mahasiswa tingkat satu yang saat itu masih awal masuk 

kuliah. Maka dari itu, dirasa mahasiswa tingkat satu belum muncul 

permasalahan karena belum mengenal satu sama lain. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam sebuah 

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
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menggunakan skala Likert. Sistem penilaian dalam penelitian ini 

menggunakan skala yang disusun sendiri oleh peneliti. 

Terdapat dua pernyataan dalam penelitian ini yaitu pernyataan 

favorable dan unfavorable. Untuk item favorable terdapat 4 pilihan 

jawaban yaitu skor 4 untuk jawaban yang “sangat sesuai” (SS), skor 3 

untuk jawaban “sesuai” (S), skor 2 untuk jawaban “tidak sesuai” (TS), 

skor 1 untuk jawaban yang “sangat tidak sesuai” (STS). Sedangkan item 

yang unfavorable terdiri dari 4 pilihan jawaban yaitu skor 4 untuk 

jawaban yang “sangat tidak sesuai” (STS), skor 3 untuk jawaban “tidak 

sesuai” (TS), skor 2 untuk jawaban “sesuai” (S), skor 1 untuk jawaban 

yang “sangat sesuai” (SS). 

1. Skala Penyesuaian Diri  

Skala penyesuaian diri terdiri dari dua aspek penyesuaian yaitu: 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi 

dibagi menjadi empat indikator, sedangkan penyesuaian sosial dibagi 

menjadi lima indikator. Item yang digunakan dalam penelitian ini 

dibuat dengan dua variasi yaitu : 18 item pernyataan positif 

(favorable) dan 18 item pernyataan negative (unfavorable) dengan 

total 36 item. 
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Tabel 1 

Blue Print Jumlah Item Skala Penyesuaian Diri 

Aspek-aspek Indikator Variabel 

Jumlah Item 
To

tal  Favor

able 

Unfav

orable 

Penyesuaian 

Pribadi 

1.  Memiliki persepsi yang akurat 

terhadap realita 
     2 2 4 

2. Kemampuan untuk beradaptasi 

dengan tekanan atau stress dan 

kecemasan 

2 2 4 

3. Mempunyai gambaran positif tentang 

dirinya 
2 2 4 

4. Kemampuan untuk mengekpresikan 

perasaannya 
2 2 4 

Penyesuaian 

Sosial 

1. Hubungan interpersonal yang baik 2 2 4 

2.   Memiliki simpati pada orang lain 2 2 4 

3. Mampu menghargai orang lain 2 2 4 

4. Ikut berpartisipasi dalam kelompok 2 2 4 

5.  Mampu bersosialisasi dengan baik 

sesuai norma yang ada 
2 2 4 

 Total Item Valid 18 18 36 

 

2. Skala Kematangan Emosi 

Skala kematangan emosi terdiri dari tiga ciri – ciri kematangan 

emosi yaitu menerima dirinya dengan baik, objektif terhadap orang 
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lain, mampu mengontrol emosi. Item yang digunakan dalam penilitian 

ini dibuat dengan dua variasi yaitu 9 item pernyataan positif 

(favorable) dan 9 item pernyataan negatif (unfavorable) dengan total 

18 item. 

 

 Tabel 2 

 Blue Print Jumlah Item Skala Kematangan Emosi 

 

Ciri – ciri  

Jumlah Item 
 

Total 
Favor

able 

Unfav

orable 

1. Menerima dirinya dengan baik 3 3 6 

2. Objektif terhadap orang lain 3 3 6 

3. Mampu mengontrol emosi 3 3 6 

Total 9 9 18 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (2013,h.57-60) mengatakan bahwa validitas berasal dari 

kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 
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memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas 

konkuren. Azwar (2013,h.57-60), menyatakan apabila skor tes dan 

skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama, maka 

korelasi antara kedua skor termaksud merupakan koefisien validitas 

konkuren. 

Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor 

masing-masing item dengan skor total adalah dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Upaya untuk 

menghindari over estimate (angka korelasi yang berlebih bobot), 

rumus korelasi tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole. Perhitungan analisis ini menggunakan alat bantu 

computer dengan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS).  

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 

2013,h.61-64).  Pengujian reliabilitas terhadap item-item yang valid 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Koefisien Alpha 

Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis statistic teknik korelasi Product Moment 

Pearson, atau koefisien korelasi Pearson dikarenakan melakukan uji 

korelasi antara dua variabel, yaitu kematangan emosi sebagai variabel 

bebas dan penyesuaian diri sebagai variabel tergantung.Koefisien 

korelasi Pearson digunakan apabila kedua variabel bersifat kontinyu, 

bukan kategorikal (Azwar, 2013,h.70-73). Perhitungan analisis ini 

dilakukan menggunakan alat bantu computer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


